Beste speeltuinleden, hallo kinderen,

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief namens de speelweekorganisatie.
Zoals u misschien her en der al heeft gehoord of gelezen gaan we er vanuit dat
we weer een hele week kunnen gaan organiseren dit jaar! We hebben de
plannen van 2020 weer uit het stof gehaald.
De 14e Speelweek zal weer in de eerste week van de schoolvakantie worden
gehouden; van maandag 18 t/m vrijdag 22 juli.
Tijdens deze week zullen we met de vele vrijwilligers en sponsoren de kinderen
weer een week bezorgen zoals ze van ons gewend zijn: lekker samen
activiteiten ondernemen, met/in water ravotten, een vossenjacht lopen en
overnachten in hun eigen tent met vrienden en vriendinnen. En natuurlijk willen
we de week weer afsluiten met een geweldig eindfeest waarbij iedereen van
harte welkom is.
Aanmelden:

Vanaf vrijdag 1 april kunnen kinderen worden ingeschreven via het volgende
adres: https://www.sysvision.nl/speelweek/ of via onderstaande button.
De inschrijving is pas definitief als het verschuldigde bedrag is voldaan op
zaterdag 11 juni tijdens de Speeltuindag (tijdstip volgt).
Er kunnen maximaal 250 kinderen aan de speelweek deelnemen. We werken
met een reservelijst als het maximum is bereikt.
Kosten
Het inschrijfgeld voor de speelweek bedraagt €32,50 euro per gezin en voor
ieder kind afzonderlijk €12,50. Dat wil zeggen:
Voor een gezin met 1 kind is het totale bedrag € 45,00.
Voor een gezin met 2 kinderen is het totale bedrag € 57,50.
Voor een gezin met 3 kinderen is het totale bedrag € 70,00.
Voor een gezin met 4 kinderen is het totale bedrag € 82,50.
Gezinnen waarbij het inschrijfgeld een barrière is voor deelname aan de
speelweek, vragen wij contact op te nemen met ons via ons mailadres:
speelweekhulhuizen@live.nl

Klik hier om je aan te melden voor de Speelweek 2022!

Kinderen kunnen deelnemen als het lidmaatschap van de speeltuin vóór 1
maart 2022 is ingegaan en als het kind in de leeftijd is van 6 t/m 12 jaar.
Kinderen die 6 jaar worden tijdens de speelweek kunnen ook deelnemen.

AVG wet
Zoals de meeste van u wel weten is sinds 25 mei 2018 de wet Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Bij
aanmelding van de speelweek geeft u toestemming om de persoonsgegevens
van uw kind(eren) te verwerken in ons administratieprogramma, foto’s te
plaatsen op de website van de speeltuin en/of facebook pagina. Ook geeft u
toestemming aan ons om via de mail de groepsindeling met naam van de
kind(eren) te verspreiden. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met deze gegevens
en worden deze niet aan derden verstrekt. Als u niet wilt dat foto’s van uw
kind(eren) worden gepubliceerd op de website van de speeltuin en/of facebook
dient u dit via mail aan ons kenbaar te maken.

Overige
Op de website van de speeltuinvereniging vindt u
informatie over de speelweek terug
www.hulhuizen.nl/speelweek/
Voor verdere vragen en/of opmerkingen kunt u
ons bereiken via het mailadres

speelweekhulhuizen@live.nl

We hopen dat we dit jaar de kinderen weer een geweldige speelweek mogen
bezorgen en zien er naar uit om de week nog meer vorm te gaan geven. En
wanneer u ons daarbij zou willen helpen, in welke vorm dan ook, dan horen wij
graag van u!
Met vriendelijke groet,
Organisatie Speelweek, Speeltuinvereniging Hulhuizen

Tijdens de Speelweek zullen foto’s gemaakt worden, die mogelijk gepubliceerd gaan worden op de
website van Hulhuizen. Indien je bezwaar hebt tegen publicatie van foto’s van jouw kind(eren) dien je
dit kenbaar te maken aan de organisatie (speelweekhulhuizen@live.nl).
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